המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון

 16במאי 2016
כ"ח בשבט ,תשע"ו
לכב'
_________________
(חברי ועדת מל"ח והמשתתפים)

הנדון :ועדת מל"ח של המועצה המקומית כפר שמריהו –
סיכום דיון מתאריך16.5.16 -
 .1הועדה קיימה דיון ביום ב' ה 16.5.16-בשעה  20:00בחדר דיונים רכטר.
 .2בישיבה נכחו:
א .דרור אלוני -ראש המועצה ויו"ר ועדת מל"ח
ב .אורי רון – קנ"ר גלילות
ג .יגאל טוריסקי -יקל"ר כפר שמריהו
ד .שי רז -חבר מועצה ומפקד יחידת החילוץ
ה .סרג' קורשיא – מפקד משמר הכפר
ו .בוב צ'רניק -פסיכולוג יועץ ביה"ס
ז .יעקב נוימן – מנהל אגודת המים
ח .פארס דאהר – מנהל מכלול הנדסה
ט .פנינה רבינוביץ – מנהלת מרכז קליטה
י .אילן דרור – נציג בריאות ,חבר ועדה
יא .משה שהם – מנהל מחלקת אחזקה
יב .דני אבימאייר – ממלא מקום יו"ר ועדת מל"ח
יג .אניק זבליק – חברת מועצה וחברת ועדה
יד .סיון אבנרי – חבר מועצה וחבר ועדה
טו .ליאור גולן – מנהלת מכלול מזון ודלק
טז .ליטל גבריאלי – עובדת סוציאלית
יז .תום יפה – מתנדב שירות לאומי
יח .יגאל רדה – קב"ט המועצה
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 .3אימון רשות  2016לכלל המכלולים – קנ"ר גלילות:
א.

מטרת האימון:
הכנת המועצה המקומית להתמודדות עם תרחיש חירום ע"פ איום הייחוס החדש
שהוצג לאחרונה לרשויות

ב.

נושא האימון:
התמודדות עם שגרת חירום הכוללת אירועים קונבנציונליים

ג.

משתתפים:

ד.

)1

מספרי  1בכל הרמות (רשות-מכלול-תא)

)2

מספרי  2בכל הרמות

)3

משתתפים נוספים ע"פ הגדרת מנהלים (פקידים/סמב"צים)

)4

יח' החילוץ – סגל היחידה

הישגים נדרשים:
)1

מיסוד המבנה הארגוני בחירום והגדרת התפקידים

)2

אימון וחיזוק מקצועי למספרי  2במטה החירום

)3

הבניית תהליכי העברת משמרת במטה החירום

)4

הכנה מנטאלית ללחימה ממושכת

)5

חיזוק הקשר של המטה לחפ"ק/יח' החילוץ
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ה.

תכנית האימון :15.6.16
)1

 – 14:30 - 14:00התכנסות בחדר ישיבות רכטר

)2

 – 15:00 - 14:30פתיחה ,הצגת האימון

)3

 – 15:30 - 15:00הרצאה בנושא "מספרי "2

)4

 – 15:45 - 15:30הפסקה והתפצלות למכלולים ומעבר לחמ"ל

)5

" – 16:15 - 15:45קדימון" מנהלי מכלולים בנושא תפקידי המכלול
ומשמרות במכלול ובתאים (פורמט יימסר מראש)

)6

 – 16:30 - 16:15התארגנות לתרגיל כולל

)7

 – 18:30 - 16:30תרגיל בחמ"ל

)8

 – 19:00 - 18:30סיכום פנימי במכלולים

)9

 – 19:45 - 19:00סיכום האימון ולקחים ראשוניים סביב השולחן המרכזי
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ו.

ז.

שיטת ההזרמות:
)1

קבוצת הזרמות  - 1תמ"צ פתיחה ושגרת חירום

)2

קבוצת הזרמות  – 2אירוע א'

)3

החלפת משמרות בחמ"ל

)4

קבוצת הזרמות  – 3אירוע ב'

)5

הערכת מצב מסכמת

אמצעים נדרשים
 )1חמ"ל הרשות על אמצעיו ומערכותיו
 )2עזרים בחמ"ל
 )3קשר מול יח' החילוץ
 )4חדר ישיבות רכטר

ח.

ט.

היערכות לאימון
)1

 – 17.4.16בוצעה פגישת תיאום

)2

 – 3.5.16הצגה לראש הרשות וא"ת

)3

 – 26.5.16העברת שבצ"ק סופי למכלולים ושולחן מרכזי

)4

 – 9.6.16סיום אישורי מצגות מנהלי מכלולים – ר' רשות

)5

 – 13.6.16בדיקת תקינות אמצעים בחמ"ל ,תיקוף עזרים

)6

 - 15.6.16אימון

דגשים
)1

דגש באימון על איכות ביצוע ופחות על עומסים

)2

תהליכים כמובילים את הרשות בפעולתה בחירום

)3

חדשנות ויצירתיות

)4

התאמה לתרחיש

)5

ראיה תהליכית על ציר הזמן – אימון נפה בקצה
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תכנית עבודה  – 2016מבט מהיר

י.

)1

אימוני מכלולים *  = 4בוצע בחציון א'

)2

ועדות מל"ח – ע"פ תכנון

)3

פברואר :תרגיל מוס"ח

)4

הכשרות וכנסים מחוזיים/ארציים:


מנהלי מכלולי אוכלוסייה



מנהלי מכלולי מידע לציבור



מנכ"לים



רכזי מתנדבים



דוברים ומנהלי מוקדים (נובמבר)

)5

ספטמבר" :עמידה איתנה"

)6

דצמבר :אימון נפת גלילות

 .4אימון/תרגול יחידת החילוץ – מפקד היחידה:
א.

יחידת החילוץ תשתלב בתרגיל הרשות בזאת החל מהשעה  17:00עד לקראת
 22:00לערך.

ב.

התרגיל יכלול הפעלה של כלל יכולות היחידה בתחום ההרס ,חילוץ וגובה ,כיבוי
אש – לחיזוק מיומנויות סגל היחידה.

ג.

מתווה התרגיל יגובש על ידי מפקד היחידה ובתיאום עם היקל"ר.

ד.

יופעל חפ"ק אחוד עם ראש המועצה (על בסיס האמצעים הקיימים).

ה.

ההכנות וקביעת המיקום בצד המזרחי של רשפון יקבע מבעוד מועד ובתיאום מול
מנהל אתר העבודות.

ו.

יחידת משמר הכפר תשתלב בתרגיל לצורך סגירה/חסימה של צירים באיזור
האירוע וכמובן הובלת הכוחות וסיוע נוסף על פי הצורך.
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 .5סיכום – יו"ר ועדת מלח:
א.

תרגיל נפת גלילות שתוכנן לחודש יוני נדחה לחודש דצמבר ,למרות זאת הרשות
תבצע תרגיל של כלל המכלולים ויחידת החילוץ במגמה לחזק את המיומנויות
לצורך הגברת המוכנות.

ב.

למתווה התרגיל צירפנו את יחידת החילוץ לצורך הפעלתה בסנכרון מול מכלולי
החירום של המועצה (קבלת תמונת מצב והערכת מצב כנגזרת מהתרחיש שבו
תופעל ויצירת קשר הדדי מול היחידה) כולל הפעלת חפ"ק אחוד.

ג.

יש לשלב את משטרת גלילות בתרגיל

ד.

המועצה תשתלב במסגרת אימון נפה שיתקיים בחודש ספטמבר בתיאום מול
מפקד הנפה והקנ"ר לתכנון התרחישים קביעת הלו"ז ואופן ההשתלבות.

ה.

ציין כי השתתף ב"מרכז לאיתנות לאומית" בנושא ניו מדיה (כיצד משתמשים
במדיה בכדי לפתח תודעה ציבורית בנושא חירום ,כיצד לשלוח מידע ולנתחו וכו')
ומבקש מהיקל"ר לתכנן אפשרות לארגון הרצאה כזו גם לחברי הועדה.

בברכה,

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
רשם  :יגאל רדה
העתקים :
חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
חברי ועדת מל"ח – כפר שמריהו
מפקד נפת גלילות – פקע"ר
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